(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบั ลลังก์ และกล่ าวเปิ ดประชุ ม จากนั้ นได้ ดํา เนิน การ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายศุ ภ ชัย ศรี หล้า สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ําและ
สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แห่งชาติและการดําเนินงานกองทุน SML ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายฐานิสร์ เทียนทอง) เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัป ดาห์ต่อไป ตามข้อ บัง คับ ฯ
ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นายธนิตพล ไชยนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดตาก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาหมอกควันและการเผาป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายฮอชาลี ม่าเหร็ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัด สตูล พรรคประชาธิปัต ย์ เรื่อ ง การเพิก ถอนสภาพป่า สงวนแห่ง ชาติ
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๒. กระทู้ถาม ของ นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรม
ของชาติ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นายนิย ม ช่างพินิจ สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดพิษ ณุโ ลก พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง โครงการก่อ สร้า งเขื่อ นกัก เก็บ น้ํา ในพื้น ที่
จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผู้ตอบ
เมื่ อ จบวาระกระทู้ ถ ามและครบองค์ ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ ว ได้ มี ส มาชิ ก ฯ
เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอนําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ตามลําดับ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
ที่ป ระชุม ได้มีม ติเ ลือ ก นางสาวสุณีย์ เหลือ งวิจิต ร และนายจิร ายุ
ห่วงทรัพย์ เป็นกรรมาธิการแทน นายสัญชัย วงษ์สุนทร และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

-๓๒. ตั้ง กรรมาธิก ารสามัญ ในคณะกรรมาธิก ารกิจ การชายแดนไทย
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นกรรมาธิการแทน
นายสรวงศ์ เทียนทอง
๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางปิยะดา มุ่งเจริญพร เป็นกรรมาธิการแทน
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติ
บัญญัติ) วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้นายสุวิชญ โรจนวานิช รองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง เข้า ร่ว มชี้แ จงต่อ ที่ป ระชุม ตามข้อ บัง คับ ฯ ข้อ ๖๘ ตามที่
รัฐมนตรีร้องขอ
ที่ ประชุ มรั บทราบ ภายหลั งการอภิ ปรายของสมาชิ กฯ โดยมี รั ฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) และรองผู้อํานวยการสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยในระหว่างการพิจารณา
รายงานฉบับนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๔๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๑ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
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